
 

Názov ŠVP  ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Hudobná výchova 

Ročník štvrtý 

Rozsah ŠVP    1  hodina/týždenne ,ŠkVP     0 hodina/týždeň   Spolu :  33    

hodín/rok 

 
 

1. Charakteristika predmetu 

 

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze 

hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich 

záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby 

a umenia (napr. ZUŠ).  

Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie 

vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich 

schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.  

Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové 

kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. 

Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.  

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom 

objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných 

hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.  

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré 

majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a 

vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového 

učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú 

možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria 

základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné 

činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.  

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-

intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené 

percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, 

aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, 

aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri 

vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností 

všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť 

zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie 

menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.  

V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k 

vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní 

umeleckých diel.  

Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, 

formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na 

hromadené vedomosti.  

Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, 

ktorý je schopný naplniť požiadavky školského vzdelávacieho programu flexibilne a 



optimálne tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov. 

Odporúčame, aby tento učebný predmet vyučoval učiteľ so špecializáciou hudobná výchova 

pre primárne alebo sekundárne vzdelávanie. 

 

2.Ciele učebného predmetu 

 

- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy  

ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk  

a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,  

- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania  

ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní  

získať základy národnej identity a vlastenectva,  

- postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť  

svojho života. 

 

 

 

3.Obsah vzdelávania 

 

Cieľ a kľúčové 

kompetencie 

Tematický celok Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

Počet h. Pr.t 

Pohybové stvá-

ranie a vyjad-

renie hudobné-

ho výrazu a ná-

lady 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

Pohybovo vy-

jadriť obrys 

melódie (stúpa-

nie, klesanie). 

Vyjadriť pohy-

bovým taneč-

ným, gramatic-

kým gestom 

rôzne podnety. 

Vyjadriť ryt-

mom pohyb. 

Realizovať 

hudobno-

pohybové hry so 

slevím. Aktivně 

využívať 

hmatovo-

akustické 

pohyby a hu-

dobno pohy-

bovú tvořivost.  

Žiak vie: 

zatancovať 

jednoduchý 

čardáš. 

Pohybom 

správne 

reagovať na 

hudbu. 

 

 

6 ENV 

Pozorné počú-

vanie piesní a 

hudobných 

skladieb, rozli-

šovanie známich 

piesní ľudový-

ch, umelých, 

jednohlasných, 

Percepčné 

činnosti 

Sluchovo roz-

lišit hudbu pod-

ľa žánru, spolo-

čenskej funkcie 

a vyjadriť roz-

diely medzi 

nimi. Poznať 

kontrast, návrat, 

Podľa sluchu 

poznať  

minimálne 6 

hudobných skla-

dieb, dokázať, 

vystihnúť ich 

náladu a odhaliť 

dominujúce 

5  

MUV 

 

 

 

 

 

 



dvojhlasných 

melodie sprie-

vodu 

 

 

 

totožnost, po-

dobnosť a odliš-

nosť hudobných 

myšlienok v hu-

dobnej skladbe. 

Sluchovo rozli-

šovať niektoré 

hudobné nástro-

je. Využiť vhod-

né miesta 

v skladbách na 

spoluúčasť so 

spevom, inštru-

mentálnou hrou, 

pohybom, kres-

lením, recitova-

ním a pod. 

Verbalizovať 

hudobné zážitky 

vzájomne kon-

frontovať svojé 

stanovyská. 

výrazové 

prostriedky. 

 

 

MEV 

Využitie 

všetkých čiností 

pri predvedení 

dramatického 

príbehu 

Hudobno-

dramatické 

činnosti 

Vytvárať 

vlastnú hudobnú 

krajinu v danom 

tónovom pries-

tore. Vytvorenie 

jednoduchého 

príbehu s integ-

ráciou vokálnej 

a nástrojovej 

improvizácie. 

Integrácia 

dramatického 

textu, piesne a 

pohybu. 

Zrealizovať si 

jednoduché 

hudobno-

dramatické 

vystúpenie 

    3 FIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cieľ a kľúčové 

slová 

Teoretický 

celok 

Obsahový 

štandard 

Výchovný 

štandard 

Počet 

h. 

Pr.t 

Práca s hlasom 

kultivácia spevác-

kého a hovorového 

prejavu prostred- 

níctvom uplatňo- 

vania a upevňo-

vania správnych 

speváckych návy-

kov . 

 

Intonácia 

diatonických 

postupov 

v durových 

a molových 

tóninách. 

Orientácia 

v grafickom 

zázname 

jednoduchej 

melódie- čítanie 

nôt, určovanie 

rytmu, tempa, 

dynamiky. 

 

Hudobný rytmus a 

metrum 

Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Získať základné 

spevácke zručnosti 

a návyky 

 

 

 

 

 

 

 

Sluchom rozoznať 

durové a molové 

melódie 

a súzvuky. Poznať 

a správne 

realizovať hodnoty 

nôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť spievať 

v 2/4, 3/4 a 4/4 

takte. 

Správne 

zaspievať 20 

detských 

a ľudových 

piesní, hier so 

spevom.  

Hymnu SR. 

 

 

Podľa 

fonogestiky 

zaspievať 

jednoduché 

durové 

melódie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intonovať 

podľa ruky. 

14 DOV 

 

 

 

 

 

 

 

TPP 

Vedieť hrať 

jednoduché 

rytmické motívy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštrumentálne 

činnosti 

Hrať ostinátných 

sprievodov k pies-

niam na detských 

hudobných nástro-

joch. Štylizovať 

zvuky detských 

hudobných nástro-

joch. Tvorivo ryt-

mizovať a tvoriť 

jednoduché sprie-

vody na detských 

hudobných nás-

trojoch v 2/4, 3/4, 

4/4 takte s využi-

tím polových, 

štvrťových, osmi-

nových nôt a prís-

lušných pomlčiek.  

Poskytnúť radosť 

z kolektívneho 

Zahrať 

jednoduché 

sprievody 

k piesniam 

správne zvole-

ným detským 

hudobným nás-

trojom. Zdô-

razniť dôležité 

hudobné myš-

lienky v počú-

vanej skladbe. 

Zdokonaliť sa 

v technike hra-

nia na hud. 

nást. Vedieť 

vytvoriť jed-

noduchý osti-

nátny sprievod. 

Hrať jednodu-

5 FIG 



muzicírovania ché rytmické 

motívy pozos-

tavjúce z hod-

not nôt. 

 

4.Neboli pridané hodiny z ŠkVP. 

 

5.Formy a metódy Hv :  

                                                                                                     

- skupinové, projektové, diferencované vyučovanie   

- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy  

- dialóg, diskusia, metóda hrania rol, špecifické metódy  

-intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie  

- intonačná a kombinovaná osvojovania piesní 

 

6.Učebné zdroje :  

 

Orsovics Yvette : Zenei nevelés az AI 4.osztály számára Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo. 

Didaktické pomôcky : detské hudobné nástroje, zvukové nahrávky hudobných diel, piesní. 

 

7.Spôsob hodnotenia : 

 

Počas roka hodnotíme motivačnými znakmi, ústne, pochvalou,  i známkami.  Hodnotia sa 

vokálne činnosti, rytmické činnosti, podľa TC.  Počas roka predmet HUV  klasifikujeme . 

Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom Metodický pokyn č. 22/ 

2011 – R. 

 

Legenda: Pz. t – prierezové témy  
               DOV – dopravná výchova 

                  ENV – enviromentálna výchova 

                  TPP – tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

                  MEV – mediálna výchova  

                MUV – multikultúrna výchova 

                 FIG- finančná gramotnosť 

 

 


